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Flash Report

Вчора, 8 квітня, Верховною Радою України було прийнято 
Закон «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» 
(надалі - Закон). 

Основними положеннями зазначеного Закону є такі:

• Судді судів загальної юрисдикції (включаючи 
адміністративні та господарські суди), які розглядали 
справи, пов'язані із подіями, що відбулися після 21 
листопада 2013 року, підлягають перевірці Тимчасовою 
спеціальною комісією;

• Судді, які порушили положення Європейської конвенції з 
прав людини, які встановлені у рішеннях Європейського 
суду з прав людини, під час прийняття ними, рішень 
будуть також об’єктами перевірок;

• Перевірки будуть проводитись протягом 1 року з дати 
створення Тимчасової спеціальної комісії;

• Юридичні та фізичні особи можуть подати заявку на 
проведення перевірки судді протягом 6 місяців після 
офіційної публікації про створення Тимчасової 
спеціальної комісії.

Ми очікуємо, що Закон буде підписаний виконуючим 
обов'язки Президента України та опублікований в офіційних 
виданнях Верховної Ради України.

*Відсторонення суддів у зв’язку з порушеннями законодавства, 
допущеними за вказівками попередньої влади.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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